UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
K ZBERU ODPADOV V OBCI
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

ČO ROBIŤ AK SA NÁDOBA S ČIPOM POŠKODÍ?
1.

Zber zmesového komunálneho odpadu v obci zabezpečuje spoločnosť KOSIT WEST s.r.o. Zber prebieha každý
nepárny týždeň, vždy v utorok a stredu. V deň zberu je
ráno potrebné vyložiť nádobu so zmesovým komunálnym
odpadom z domácnosti pred príjazdovú cestu. Nevyložené
nádoby nebudú obslúžené.

DO NÁDOB ZMESOVÉHO
KOMUNÁLNEHO ODPADU
PATRÍ:

odpad z domácnosti po vytriedení zložiek triedeného
zberu; obaly znečistené potravinami, znečistený textil,
keramika, porcelán (taniere, hrnčeky a pod.), zrkadlá,
kopírovací papier, celofán a voskovaný papier, vata, obaly
zo sladkostí, použité plienky a hygienické potreby, použité papierové vreckovky, jednorazové rúška a respirátory
a pod.

NEPATRÍ:

elektroodpad, triedené zložky odpadu, nebezpečný
odpad, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný
odpad (tráva, lístie, konáre), kuchynský odpad, jedlé oleje
a tuky, nábytok, tlejúci odpad, a pod.

V našej obci prebieha množstvový zber komunálneho odpadu.
Na každú nádobu, ktorá bola z pohľadu jej technického stavu
vyhovujúca, bol osadený unikátny čip a tiež označenie štítkom.
Digitálne údaje na čipe sú jedinečné a priradené práve tej
domácnosti, ktorá nádobu na zber odpadu používa. Výhodou
systému úspešne využívaného v desiatkach slovenských obci
je adresnosť, ktorú riešenie prináša. Cieľom množstvového
zberu je motivovať našich obyvateľov k zodpovednému nakladaniu s odpadmi a k zvýšeniu miery separovania. Na základe
údajov získaných počas zberu odpadu získava naša obec presný prehľad o počte vyprázdnených nádob, hmotnosti každej
nádoby a tiež celkovej hmotnosti odpadu vyzbieraného v obci.
Monitoring je dôležitý z pohľadu zvyšujúcich sa poplatkov za
skládkovanie stanovených štátom. Tie určuje miera úrovne
vytriedených zložiek v pomere k celkovému množstvu odpadu
vyprodukovaného v obci.

2.

V prípade poškodenia nádoby pri výkone výsypu obslužnou firmou, obyvateľ hlási poškodenie Obecnému úradu.
Každé poškodenie je posudzované individuálne. Ak bude
preukázané zavinenie firmou, náklady na novú nádobu
i osadenie čipu a štítku na novú nádobu znáša spoločnosť
KOSIT WEST.
V prípade poškodenia zo strany užívateľa výmenu za novú
nádobu hlási obyvateľ Obecnému úradu, ktorý zabezpečí
očipovanie novej nádoby.

Posudzuje sa: stav nádoby, únava materiálu, vek nádoby.
Nádoby prosím nepreťažujte! Dodržujte, prosím, maximálnu nosnosť pre litráž 120 l a 240 l nádoby, ktorá je stanovená výrobcom.
V prípade, že nádoba bude preťažená, obslužná firma bude túto
skutočnosť bezodkladne hlásiť Obecnému úradu.

TRIEDENÉ ZLOŽKY ODPADU
Zber triedených zložiek odpadu v našej obci zabezpečuje zberová spoločnosť KOSIT WEST s.r.o.

Zber prebieha 1 x mesačne, každý druhý nepárny týždeň, vždy v utorok (papier) a stredu (plasty). V deň
zberu je ráno potrebné vyložiť nádobu / vrece s odpadom triedených zložiek pred príjazdovú cestu. Nevyložené nádoby / vrecia nebudú obslúžené.

Vyprázdňovanie 1.100 litrových nádob na zber skla prebieha
podľa ich naplnenosti, vždy na objednávku obce.
Triedené zložky odpadu (papier, plasty, kovy a nápojové kartóny) sú v domácnostiach zbierané do zberných nádob alebo
pridelených farebných vriec na odpad. Papier je zbieraný do
modrých nádob alebo modrých vriec. Povolené sú i nádoby inej
farby, ktoré však musia byť viditeľne označené nápisom
PAPIER. Plasty, kovy a nápojové kartóny sú zbierané spoločne
do žltých nádob alebo žltých vriec.
Náhradné vrecia su dostupne bezplatne na Obecnom úrade. Domácnosti, ktoré triedia odpad do vriec, si vrecia môžu
vyzdvihnúť raz ročne na Obecnom úrade v počte 25 ks vriec.
V prípade, že tento počet nie je postačujúci, domácnosť si zabezpečí vrecia na vlastné náklady.

DO MODREJ NÁDOBY / VRECA
PATRÍ:

časopisy a noviny, kancelársky papier, zošity, reklamné
letáky, katalógy, papierové tašky, kartóny (porezané na
menšie kusy), papierové obaly, papierová časť knihy bez
vonkajšej väzby.

NEPATRÍ:

nápojové kartóny, knihy, použité plienky a hygienické potreby, hygienické vreckovky, papierové servítky, kuchynské
utierky, alobal, celofán, mastný a znečistený papier, kopírovací papier, lepiaca páska, kovové alebo plastové časti
papierových výrobkov.

DO ŽLTEJ NÁDOBY / VRECA

DO ZELENEJ NÁDOBY
PATRÍ:

biele a farebné čisté sklo, nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, črepy, úlomky tabuľového skla, poháre od
kompótu, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín
bez plastového vrchnáka, vázy, misky.

NEPATRÍ:

znečistené sklo, zrkadlo, sklo s prímesami, bezpečnostné
sklo, technické sklo, sklenené fľaše od chemikálií, porcelán, keramika, autosklo, sklo kombinované s inými materiálmi (drôtené sklo), žiarovky, plexisklo.
V obci sú rozmiestnené 1.100 litrové nádoby na zber skla,
ktoré sú k dispozícii všetkým obyvateľom bez ohľadu na
lokalitu. Zberové nádoby na papier, plasty a sklo sa nachádzajú aj v zbernom dvore.

PATRÍ:

stlačené PET fľaše (minerálky, alko a nealko nápoje…),
fólie, tašky, igelitové vrecká, plastové obaly z domácností, obaly z kozmetických produktov a drogérie, tégliky od
jogurtov, plechovky od nápojov, konzervy (bez zvyškov
potravín), kovové obaly, hliníkové fólie, nápojové kartóny
(od mlieka, smotany, džúsov…).

NEPATRÍ:

znečistené plastové obaly a fólie, plastové a kovové obaly
z priemyselných chemikálií, olejov a farieb, podlahové
krytiny, molitan, guma, koženka, textil, plexisklo, stavebné rúrky a izolácie, kovové predmety.
V obci sú zriadené aj stojiská s 1.100 litrovými nádobami na zber plastov, papiera a skla. Stojiská na papier
a plasty sú priradené k určenej lokalite a používať ich
majú len obyvatelia danej lokality. Papier a plasty z rodinných domov zbiera a triedi každá domacnosť samostatne. Výnimku tvoria lokality Na Výslní a Potočná ulica,
kde sú niektoré stavby definované ako rodinné domy.
Pre tieto domácností sú určené stojíská v danej lokalite.
Je dôležité zbierať a triediť odpad do nádob vo svojej
lokalite, keďže kapacita stojiska je prepočítaná na počet
domácností v lokalite, objem nádob a frekvenciu zvozu.

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Oddeleným zberom jedlých olejov a tukov
v domácnosti zabránime zanášaniu
odpadového potrubia, znižujeme znečistenie
odpadových vôd a tiež šetríme prírodné zdroje vďaka
recyklácii – recyklovaný olej tvorí súčasť biopalív.
Mobilný zber v uzatvorených nádobách zabezpečuje
spoločnosť Meroco 3 x ročne spred Obecného úradu na
základe odsúhlaseného harmonogramu zberu. Aktuálne
podmienky a termíny zberu oznámi obec obyvateľom
v dostatočnom predstihu prostredníctvom obecných
komunikačných kanálov.

KUCHYNSKÝ BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
Zákon o odpadoch stanovuje povinnosť
miest a obcí triediť biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad. Takýto odpad nie je povolené vhadzovať do zmesového komunálneho odpadu. Cieľom zavedenia takéhoto zberu je snaha o elimináciu skládkovania biologicky rozložiteľného odpadu a tým redukcia škodlivých
skládkových plynov vznikajúcich biologickým rozkladom
odpadu. Po zbere je kuchynský odpad hygienizovaný
a zhodnotený v kompostárni alebo bioplynovej stanici.
Do hnedých nádob kuchynského odpadu…

PATRÍ:

bioodpad z kuchyne (napr. šupky z ovocia a zeleniny),
čajové vrecká, kávová usadenina, staré pečivo, škrupiny
z vajec, škrupiny z orechov, zvyšky vareného jedla, zvyšky izbových rastlín či kytíc, scedené zvyšky polievok,
potraviny po dátume spotreby, kosti z hydiny (kurence,
kačice, husi).

NEPATRÍ:

veľké kosti (bravčové, hovädzie), tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky), zvyšky jedla v obaloch, jedlé oleje
a tuky, zvierací trus, uhynuté zvieratá, odpad v igelitových sáčkoch (povolené sú kompostovateľné vrecká).

ELEKTROODPAD

Triedime vždy oddelene od komunálneho odpadu. Zber menších elektrospotrebičov zabezpečuje spoločnosť Asekol. Jedna nádoba
je umiestnená celoročne pri pošte. Nádoba je určená na
zber elektroodpadu, ktorý sa zmestí cez otvor v nádobe.
Do zbernej nádoby nepatria žiarivky, televízory a monitory.

TEXTIL, OBUV A HRAČKY
triedime do kontajnerov prevádzkovaných spoločnosťou EKOCHARITA.
Do kontajnera…

PATRÍ:

Iba oblečenie vhodné na ďalšie použitie, a teda pekné,
čisté, nepoškodené a použiteľné pánske, dámske a detské oblečenie, opasky, kabelky, topánky a bytový textil,
knihy, športové potreby.

NEPATRÍ:

Textilný odpad nevhodný na ďalšie použitie, a teda znehodnotený, poškodený, špinavý a nepoužiteľný textil.
Takýto odpad vhadzujte prosím do komunálneho odpadu.

ZBERNÝ DVOR

Povolenie na prevádzku zberného dvora v našej obci bolo vydané Okresným úradom Trnava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.

V ZBERNOM DVORE JE MOŽNÉ BEZ POPLATKU ULOŽIŤ:
papier, sklo, väčšie kusy kovového odpadu, biologicky rozložiteľný drevný odpad (drobné orezy zo stromov, konáre, orezy
z viniča, čistá pokosená tráva), elekroodpad vrátane žiariviek,
svietidiel a batérií.

V ZBERNOM DVORE JE MOŽNÉ ZA POPLATOK ULOŽIŤ:

Objemový odpad z domácnosti (napr. menší čalúnený a plastový nábytok, dvere, koberce, okná, plastové hračky, plastové
prepravky, a pod.)
Vrece...................................................................................... 1 €
Fúrik....................................................................................... 2 €
Kára........................................................................................ 4 €
Prívesný vozík...................................................................... 10 €
Nadrozmerný odpad, napr. rohová sedačka........................ 20 €

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Fúrik....................................................................................... 5 €
Kára........................................................................................ 7 €
Veľký prívesný vozík............................................................ 12 €

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ZELENÝ ODPAD ZO ZÁHRAD
Burina, lístie

Konáre a zvyšky stromov, ktoré je potrebné štiepkovať 3 €/hod
štiepkovania

OSTATNÉ ODPADY S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK
POPLATOK ZA BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD:
Vrece...................................................................................... 1 €
Fúrik....................................................................................... 5 €
Prívesný vozík...................................................................... 10 €
Poplatky za prijatý odpad sú hradené zamestnancovi Zberného
dvora na mieste.

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA
Pionierske námestie (pri KD)

október ‒ apríl: v stredu 14:00 ‒ 18:00 hod
v sobotu 8:00 - 12:00 hod
máj ‒ september: v stredu 14:00 ‒ 19:00 hod
v sobotu 8:00 ‒ 12:00 hod
Počas sviatkov je zberný dvor zatvorený.
Vo výnimočných prípadoch je možný dohovor aj mimo
vyhradených hodín.

PREHĽAD ROZMIESTNENIA KONTAJNEROV
NA TRIEDENÝ ZBER V OBCI BIELY KOSTOL

Druh odpadu
Ulica,
lokalita

Sklo

Poľovnícka

2ks

2ks
EKOCHARITA

(Pionierske
námestie)

2ks

2ks
EKOCHARITA

Stromová

2ks

2ks
EKOCHARITA

2ks

Poľná

2ks

2ks
EKOCHARITA

2ks

Atletická

2ks

2ks
EKOCHARITA

2ks

Papier

Plasty

Pri pošte

Textil, obuv,
hračky

Elektroodpad

Oleje, jedlé
tuky

Kuchynský
odpad

1 x ASEKOL
(menšie
elektrospotrebiče)

2ks
Okružná

1ks

(oproti
Pizzérii)

Stredná

2ks

Potočná

2x1100L

6ks

6ks

1ks

Hlavná

2ks

2ks

2ks

2ks

Pri
Obecnom
úrade

3 x do roka
1ks

zber pred
OcÚ

(Pionierske
námestie)
Zberný
dvor

1ks

3ks

Všetky väčšie
elektrospotrebiče

Priniesť
v uzavretej
nádobe

1ks

